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1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

Харківський державний політехнічний коледж розташований за адресою:  

61052, м. Харків, вул. Дмитрівська, 26; тел./факс (057) 712-47-85, (057) 734-98-13. 

www.hpfk.kh.ua, E-mail: hdpk@ukr.net; hpfk@ukr.net. 

 Коледж являється правонаступником Харківського ордена «Знак Пошани» 

електромеханічного технікуму транспортного будівництва, який був заснований 01 

грудня 1870 року як технічне залізничне училище при Курсько – Харківсько - 

Азовській залізниці, перетворене в 1920 році у технікум механічної спеціальності 

(ХТМС). 

 У 1929 році ХТМС, а також вечірній технікум механічної спеціальності та 

експлуатаційний залізничний технікум були реорганізовані в один навчальний 

заклад – Харківський об’єднаний технікум Наркомату шляхів сполучення. А вже з 

1930 року технікум був перетворений на Навчальний комбінат Південної залізниці. 

 У 1944 році технікуму було присвоєно назву – Харківський технікум 

залізничного транспорту НКШС. 

 У 1954/55 навчальному році, після створення Міністерства транспортного 

будівництва, Харківський технікум залізничного транспорту був переданий цьому 

Міністерству та реорганізований у Харківський електромеханічний технікум 

транспортного будівництва. З 1991 року технікум став підпорядкованим 

Міністерству освіти України. 

 Відповідно до Законів України «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки» та «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», та відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2016 року № 440 «Про 

перейменування Харківського ордена «Знак Пошани» електромеханічного 

технікуму транспортного будівництва» у 2017 році технікум був перейменований 

у Харківський державний політехнічний коледж. 

 Відповідно до Законів України «Про фахову передвищу освіту», «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань», та наказу Міністерства освіти і науки України від 27 травня 2020 року 

№ 700 «Про перейменування Харківського державного політехнічного коледжу» 

коледж перейменований на Харківський політехнічний фаховий коледж. 

 Станом на 30 грудня 2022 року адміністрацією коледжу направлено до 

Міністерства освіти і науки України для розгляду та затвердження Статут 

Харківського політехнічного фахового коледжу. 

 На виконання Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 

№1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 

http://www.hpfk.kh.ua/
mailto:hdpk@ukr.net
mailto:hpfk@ukr.net
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рішення XVI сесії VII скликання Харківської обласної ради від 07 червня 2018 року 

«Про надання попередньої згоди на прийняття цілісних майнових комплексів 

вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації державної власності, що мають 

статус окремих юридичних осіб, із державної власності у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області» адміністрація 

Харківського державного політехнічного коледжу здійснює підготовку передачі  

цілісного майнового комплексу коледжу (будівлі та земельні ділянки, що 

закріплені на праві господарського відання) із державної власності у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області.  

Станом на 30 грудня 2022 року виконані роботи з проведення топо-

геодезичної зйомки навчальних корпусів коледжу та гуртожитку та прилеглої 

території по вул. Дмитрівська, 26, пров. Рубанівський, 1, просп. Любові Малої, 4А 

в Новобаварському р-ні м. Харкова.  

Здійснено реєстрацію топо-геодезичної зйомки у відділі містобудівного 

кадастру управління містобудування та архітектури міста Харкова.  

Топо-геодезична зйомка буде в подальшому використана для розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування 

будівель і споруд коледжу. 

 Коледж розташований у чотирьох корпусах, які побудовані: 

I – у 1904 році, 

II – у 1967 році, 

III – у 1977 році, 

IV – у 1900 році. 

 Загальна площа будівель складає 15852,3 м2, у тому числі учбово-лабораторні 

приміщення площею 9955,7 м2. 

 В структурно-логічній схемі коледж має: 

 - відділення: 

  - комп’ютерної інженерії та будівництва; 

  - електроенергетики; 

  - автоматизації та залізничного транспорту. 

 - циклові комісії з наступних напрямків: 

  - комісія залізничного транспорту (ЗТ); 

  - комісія будівництва та економіки (БЕ); 

- комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (ГСЕД); 

  - комісія з електротехніки та електромеханіки (ЕТЕМ); 

  - комісія інформаційних технологій (ІТ); 

  - комісія природничо-математичних дисциплін (ПМД); 

  - комісія фізичного виховання та Захисту України (ФВЗУ). 

 - підрозділ з організації практичного навчання; 

 - підрозділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників; 
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 - навчальна частина; 

 - навчально-методичний кабінет; 

 - навчально-виробничі майстерні; 

 - бібліотека; 

 - адміністративно-господарча частина; 

 - служба кадрового забезпечення; 

 - бухгалтерія; 

 - гуртожиток. 

 Освітня діяльність, пов’язана з наданням фахової передвищої освіти на рівні 

освітньо-професійного рівня фахового молодшого бакалавра та освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здійснюється коледжем згідно 

Відомостей щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої 

освіти та вищої освіти за денною формою навчання на основі базової загальної 

середньої освіти та на основі повної загальної середньої освіти відповідно до галузі 

знань за спеціальностями згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 

03.10.2019 року № 965-л «Про ліцензування освітньої діяльності», що наведені в 

таблиці 1. 

Таблиця 1 - Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері 

фахової передвищої освіти та вищої освіти 
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Номер рішення за 

кожною спеціальністю у 

сфері фахової 

передвищої освіти, 

прийнятого у 2019 році 

(наказ МОНУ, в якому 

приймалося рішення до 

даної спеціальності) 

Підготовка фахового молодшого бакалавра 

1 12 
Інформаційні 

технології 
123 

Комп’ютерна 

інженерія 
30 25 

Наказ МОНУ від 

03.10.2019 р. № 965-л 

2 14 
Електрична 

інженерія 
141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

135 50 
Наказ МОНУ від 

03.10.2019 р. № 965-л 

3 15 

Автоматизація 

та 

приладобудува

ння 

151 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

65 50 
Наказ МОНУ від 

03.10.2019 р. № 965-л 

4 19 
Архітектура та 

будівництво 
192 

Будівництво та 

цивільна інженерія 
100 25 

Наказ МОНУ від 

03.10.2019 р. № 965-л 

5 27 Транспорт 273 
Залізничний 

транспорт 
70 - 

Наказ МОНУ від 

03.10.2019 р. № 965-л 

Всього: 400 150  
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На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 року № 

266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та Постанови Кабінету Міністрів 

України від 01.02.2017 року № 53 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266», Постанови Кабінету Міністрів 

України від 16 грудня 2022 р. № 1392 «Про внесення змін до переліку галузей знань 

і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» 

коледж буде проводити набір на здобуття освітньо-професійного рівня фахового 

молодшого бакалавра у 2023 році за спеціальностями, що вказані в таблиці 2. 

Таблиця 2 - Набір на здобуття освітньо-професійного рівня  

фахового молодшого бакалавра у 2023 році 

Галузь знань Спеціальність 
Освітня 

програма 

Ліцензований 

обсяг 

12 
Інформаційні 

технології 
123 

Комп’ютерна 

інженерія 

Обслуговування 

комп’ютерних систем 

і мереж 

30 

14 
Електрична 

інженерія 
141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електропостачання 

та енергетичний 

менеджмент 

135 

14 
Електрична 

інженерія 
141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Монтаж і 

експлуатація 

електроустаткування 

підприємств і 

цивільних споруд 

14 
Електрична 

інженерія 
141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Обслуговування 

та ремонт 

електроустаткування 

автомобілів і 

тракторів 

14 
Електрична 

інженерія 
141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Мехатроніка та 

робототехніка 

15 

(17) 

Автоматизація та 

приладобудування 

(Електроніка, 

автоматизація та 

електронні 

комунікації) 

151 

(174) 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

(Автоматизація, 

комп’ютерно-

інтегровані технології 

та робототехніка) 

Обслуговування 

інтелектуальних 

інтегрованих систем 

65 

19 
Архітектура та 

будівництво 
192 

Будівництво та 

цивільна інженерія 

Монтаж, 

обслуговування 

устаткування і систем 

100 
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газопостачання 

(денна та заочна 

форми навчання) 

27 Транспорт 273 
Залізничний 

транспорт 

Монтаж, 

обслуговування 

та ремонт 

автоматизованих 

систем керування 

рухом на 

залізничному 

транспорті 

70 

 

Контингент студентів всіх форм навчання на 01.01.2023 року становив 583 

особи. Заочна форма – 20 осіб. 

 

 
Регіональне замовлення на підготовку фахових молодших бакалаврів за 

рахунок коштів обласного бюджету виконується частково. 

У коледжі працює 119 працівників, у тому числі 42 викладача. 

 

  



7 
 

2 ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

 

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №64/2022 Про введення воєнного стану в Україні) 

формування контингенту студентів відбувається в умовах проведення бойових дій 

на території України. 

Під час воєнного стану в Україні адміністрація коледжу дотримується вимог 

законодавчих і нормативних документів при організації та проведенні прийому 

абітурієнтів, зокрема, Закону України «Про освіту», Закону України «Про фахову 

передвищу освіту», Закону України «Про вищу освіту», Порядку прийому на 

навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році затвердженого 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2022 року № 364 (зі 

змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 

2022 року № 400) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України №486/37822 

від 03 травня 2022 року, Положення про приймальну комісію Харківського 

державного політехнічного коледжу. 

Для організації та проведення прийому абітурієнтів наказом директора 

коледжу створюються приймальна, екзаменаційна, апеляційна комісії. 

У коледжі робота з формування якісного контингенту студентів проводиться 

протягом усього навчального року, та містить у собі підготовчий період, у ході 

якого аналізуються результати попереднього прийому, планується 

профорієнтаційна робота; період проведення консультацій різної тривалості та 

активної профорієнтаційної роботи; період безпосереднього набору абітурієнтів, 

проведення вступних іспитів та зарахування до числа студентів. 

Профорієнтаційна робота в умовах воєнного стану проводиться виключно у 

онлайн режимі через соціальні мережі для учнів шкіл м. Харкова та Харківської 

області, школах м. Лозової, м. Люботина, професійно-технічних училищах; на 

підприємствах, пов’язаних з діяльністю транспортної інфраструктури. 

Організовуються Дні відкритих дверей виключно в онлайн режимі. 

У 2022 році було вдруге здійснено прийом на навчання за освітньо- 

професійною програмою “Мехатроніка та робототехніка” спеціальності 141 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на основі повної загальної 

середньої освіти. 

Прийому на денну та заочну форму навчання для підготовки фахівців за 

освітньо-професійною програмою “Монтаж, обслуговування устаткування і систем 

газопостачання” спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія не було 

здійснено. 

Показники прийому студентів у 2020-2023рр. наведено у таблиці 3. 
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Таблиця 3 -  Показники прийому студентів у 2020-2023рр. 

№ 

з/п 

Код та найменування 

спеціальності 
2020 2021 2022 

2023 

(план) 

1 123 Комп’ютерна інженерія 29 30 25 25 

2 141 
Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
42 57 69 55 

3 151 
Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
48 65 52 40 

4 192 

Будівництво та цивільна інженерія: 

-денна форма навчання 

-заочна форма навчання 

 

10 

- 

 

17 

21 

 

- 

- 

 

15 

20 

5 273 

Залізничний транспорт: 

-денна форма навчання 

-заочна форма навчання 

 

7 

- 

 

16 

- 

 

- 

- 

 

15 

- 

  ВСЬОГО: 136 206 146 170 

 
Планові показники прийому студентів у 2023 році наведено  у таблиці 4 

Таблиця 4 - Планові показники прийому студентів у 2023 році 

№ 

з/п К
о
д

  

сп
ец

іа
л

ь
н

о
ст

і 

Найменування 

спеціальності 

Освітньо-професійна 

програма 

Л
іц

ен
зо

в
а
н

и
й

 

о
б
ся

г
 

Конкурсні пропозиції 

Денна форма навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

бюджет контракт контракт  
(9 кл.) (9 кл.) (11 кл.) (11 кл.) 

1 123 
Комп’ютерна 

інженерія  

Обслуговування комп’ютерних 

систем і мереж 
30 25 - - - 

2 141 
Електропостачання та 

енергетичний менеджмент 
135 20 - - - 
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Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка  

Монтаж і експлуатація 

електроустаткування підприємств 

і цивільних споруд  

Обслуговування та ремонт 

електроустаткування автомобілів і 

тракторів 

20 - - - 

Мехатроніка та робототехніка 15 5 20 - 

3 151 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології  

Обслуговування інтелектуальних 

інтегрованих систем 
65 40 5 - - 

4 192 
Будівництво та 

цивільна інженерія 

Монтаж, обслуговування 

устаткування і систем 

газопостачання 

100 15 - - 20 

5 273 
Залізничний 

транспорт 

Монтаж, обслуговування та 

ремонт автоматизованих систем 

керування рухом на залізничному 

транспорті 

70 15 - - - 

  ВСЬОГО  150 10 20 20 

 ВСЬОГО ПО КОЛЕДЖУ 400 150 30 20 

 

Показники прийому-випуску студентів протягом 2020-2022 р.р. наведено в 

таблиці 5. 

Таблиця 5 - Показники прийому-випуску студентів протягом 2020-2022 р.р. 

Показник 

2020 2021 2022 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Прийом 136 - 185 21 146 
- 

Випуск 152 - 114 - 135 
- 

 

Колективом коледжу проводиться невпинна робота зі збереження 

контингенту студентів. А саме: постійний контроль за відвідуванням занять 

студентами, контроль за накопиченням поточних оцінок, індивідуальна робота з 

невстигаючими студентами та взаємодія з їх батьками, що проводять класні 

керівники та завідувачі відділеннями. 

 

3 ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

 

Підготовка фахівців у коледжі здійснюється у відповідності до Галузевих 

стандартів освіти. Коледж має освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-

професійні програми з усіх спеціальностей, за якими веде підготовку фахівців. Для 

задоволення потреб виробництва розроблені варіативні частини освітніх програм. 
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У відповідності до вимог Закону України «Про освіту», Закону України «Про 

фахову передвищу освіту», Закону України «Про вищу освіту», на підставі 

освітньо-професійних програм коледжем розроблені, погоджені та затверджені в 

установленому порядку навчальні плани з кожної спеціальності, в яких передбачені 

цикли загальноосвітньої, гуманітарної і соціально-економічної, природничо-

наукової, професійної та практичної підготовки. Навчальні плани розроблені 

відповідними цикловими комісіями, погоджені Педагогічною радою та 

затверджені директором коледжу. 

Навчальні плани визначають графік освітнього процесу, послідовність та час 

вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та терміни їх 

проведення і форми проведення підсумкового контролю. Співвідношення 

навчального часу між нормативною та вибірковою частинами, між циклами 

підготовки, між аудиторними заняттями та самостійною роботою відповідають 

нормативним вимогам. 

Відповідно до освітньо-професійних програм підготовки фахівців 

педагогічними працівниками коледжу на кожний навчальний рік складаються 

робочі навчальні плани та програми навчальних дисциплін, в яких враховуються 

особливості планування освітнього процесу, та затверджуються директором 

коледжу. 

З метою створення системи цільової безперервної освіти з різних 

спеціальностей, професійної орієнтації молоді, об’єднання зусиль педагогічних 

колективів навчальних закладів над вирішенням проблем розвитку освіти, 

розширення освітніх послуг, підвищення якості освіти та її доступності, 

підвищення освітнього рівня випускників шкіл та створення додаткових умов для 

здобуття вищої освіти, коледж співпрацює  з закладами вищої освіти, а саме з: 

Харківським національним університетом радіоелектроніки; Національним 

технічним університетом «Харківський політехнічний інститут»; Українським 

державним університетом залізничного транспорту; Харківським національним 

університетом міського господарства імені О.М. Бекетова, що дає можливість 

направляти випускників коледжу на скорочений термін навчання. 

 

4 ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

На основі навчальних планів спеціальностей на кожний навчальний рік 

складаються: 

- робочі навчальні плани з усіх спеціальностей; 

- графік освітнього процесу; 

- розклад занять; 

- розклад проведення консультацій; 
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- графіки виконання курсових проектів (робіт), дипломних проектів, заліків, 

екзаменів: 

- інші документи, що регламентують хід освітнього процесу. 

Усі види навчальних занять, практик, контрольних заходів, що передбачені 

навчальними планами, за змістом та навчальним часом, виконуються у повному 

обсязі. 

Контроль за виконанням освітнього процесу здійснюють керівники циклових 

комісій, завідувачі відділеннями, заступник директора з навчальної роботи та 

заступник директора з виховної роботи; також здійснюється взаємовідвідування 

занять викладачами. 

Діяльність педагогічної ради проводиться згідно з Положенням про 

педагогічну раду Харківського державного політехнічного коледжу, 

затвердженого директором 01.07.2016 року, на основі річного плану. Під час 

карантину та воєнного стану засідання педагогічної ради коледжу проводились в 

онлайн режимі. 

На своїх засіданнях педагогічна рада розглядає: 

- питання вдосконалення рівня підготовки фахівців, впровадження сучасних 

технологій навчання;  

- обговорює результати контролю за підвищенням педагогічної майстерності 

викладачів;  

- узагальнює та рекомендує до використання передовий педагогічний досвід, 

новітні навчальні технології, форми та методи роботи;  

- розглядає перспективні та річні плани навчальної, виховної та методичної 

роботи в коледжі;  

- розглядає та погоджує концепції розвитку спеціальностей;  

- розглядає звіти про діяльність зі спеціальностей, які акредитуються;  

- розглядає виконання планів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників;  

- обговорює характеристики роботи педагогічних працівників, які 

атестуються;  

- приймає заходи з попередження правопорушень серед студентів, контролює 

стан навчальної дисципліни в коледжі;  

- вносить пропозиції щодо заохочення педагогічних працівників за 

досягнення в роботі;  

- розробляє заходи зі збереження контингенту студентів, проведення 

профорієнтаційної роботи;  

- погоджує навчальні плани підготовки фахівців;  

- заслуховує звіти керівників структурних підрозділів, викладачів про 

результати навчально-методичної та виховної роботи і вносить відповідні рішення 

та рекомендації з цих питань;  
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- заслуховує звіти приймальної комісії про результати прийому на навчання;  

- заслуховує висновки контролюючих органів про результати перевірок і 

приймає заходи щодо усунення недоліків;  

- аналізує стан практичної підготовки студентів, працевлаштування 

випускників та зв’язків з виробництвом;  

- обговорює питання вдосконалення навчально-матеріальної бази, економії 

фінансових, матеріальних та енергетичних ресурсів;  

- аналізує дотримання в коледжі санітарно-гігієнічних норм, стан здоров’я 

студентів, охорони праці та безпеки життєдіяльності;  

- заслуховує звіти голів Екзаменаційних комісій про результати державної 

атестації випускників;  

- розглядає персональні справи студентів щодо їх навчання та поведінки, 

заяви та клопотання;  

- розглядає інші питання діяльності коледжу. 

Методичний кабінет коледжу є організуючим і координуючим центром 

наукової, навчально-методичної роботи з викладачами закладів фахової 

передвищої освіти. Головною метою методичного кабінету є навчально-методичне 

забезпечення освітнього процесу, організація вдосконалення відповідної фахової 

освіти та кваліфікації викладачів згідно з рівнями, визначеними чинним 

законодавством; організація та науково-методичне забезпечення атестації 

педагогічних працівників, ліцензування та акредитації спеціальностей; проведення 

навчальних, науково-методичних консультацій для педагогічних працівників; 

створення організаційно-педагогічні умови для проведення представницьких 

педагогічних заходів: педагогічних читань, науково-практичних конференцій, 

навчально-методичних семінарів, виставок, творчих звітів тощо; організація 

виставок новинок психолого-педагогічної, методичної літератури, педагогічної 

преси, методичних розробок викладачів, технічної творчості студентів; 

стимулювання та забезпечення організаційно-методичних умов публіцистичної і 

видавничої діяльності педагогічних працівників, та інше. 

Робота циклових комісій проводиться у відповідності до Положення про 

циклову комісію коледжу. Циклові комісії планують та безпосередньо 

організовують навчально-методичну роботу викладачів; розглядають, погоджують 

та подають на розгляд методичної ради або на затвердження заступнику директора 

з навчальної роботи навчальні програми, робочі програми навчальних дисциплін, 

проекти робочих навчальних планів та обґрунтовані пропозиції змін до діючих 

навчальних планів, тематику курсових та дипломних проектів, програми 

державних іспитів, екзаменаційні матеріали, методичні посібники з дипломного та 

курсового проектування, з проведення лабораторних та практичних робіт, з 

організації самостійної роботи студентів, комплексні контрольні роботи; 

розглядають, погоджують та подають на затвердження завідувачам відділеннями 
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індивідуальні завдання на виконання курсових та дипломних проектів; 

розглядають питання удосконалення змісту підготовки фахівців, відповідності 

програм сучасним вимогам і нормативним документам, аналізують виконання 

програм; розглядають питання вдосконалення практичної підготовки студентів, 

аналізують якість проведення лабораторних, практичних робіт, семінарських 

занять, проходження навчальної та виробничої практик; заслуховують на своїх 

засіданнях інформацію викладачів з питань впровадження сучасних технологій 

навчання, удосконалення методичного забезпечення навчальних дисциплін; 

розглядають результати державних іспитів та захисту дипломних проектів, 

заслуховують звіти голів екзаменаційних комісій та вносять необхідні пропозиції з 

удосконалення змісту підготовки фахівців; проводять аналіз поточної та 

підсумкової успішності в розрізі груп та навчальних дисциплін, запроваджують 

заходи з підвищення якісних показників успішності; узагальнюють і пропагують 

педагогічний досвід кращих викладачів. 

У центрі уваги методичної ради, циклових комісій – використання сучасних 

технологій навчання з застосуванням комп’ютерних технологій. 

Педагогічні працівники коледжу працюють над створенням презентаційних 

матеріалів (комп’ютерних тестів, електронних посібників, різноманітних 

прикладних програм для лабораторних і практичних робіт, курсового і дипломного 

проектування). За останні декілька років створено близько 135 одиниць таких 

матеріалів з різних навчальних дисциплін. 

Проте ця робота ще не в повному обсязі відповідає сучасним вимогам, 

оскільки не вистачає професійно створених комп’ютерних програм навчального 

призначення; обмеженість коштів не дає можливості для придбання в достатній 

кількості сучасних мультимедійних засобів. 

Бібліотека коледжу майже повністю укомплектована навчальною 

літературою з усіх навчальних дисциплін.  Бібліотечний фонд складає 59702 

примірників, в тому числі навчальної літератури – 54190 примірників. 44 % 

складають матеріали українською мовою. 

 

5 КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Станом на 01.01.2023 року коледж повністю укомплектований 

педагогічними працівниками, адміністративно-управлінським та навчально-

допоміжним персоналом згідно зі штатним розписом. 

Освітній процес забезпечують 55 педагогічних працівника,  з яких 39 – 

штатні викладачі, 3 – викладачі-сумісники; 2 майстри виробничого навчання. 

Усі педагогічні працівники мають повну вищу освіту. В їх числі 4 

викладачів-методистів, 22 викладача вищої кваліфікаційної категорії. 
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Якісний склад педагогічних кадрів характеризується показниками, 

наведеними в таблиці 6.         

Таблиця 6 – Якісний склад педагогічних кадрів 

№ 

з/

п 

Рік 

Кількість штатних працівників 

педагогічних 

працівників 

в
и

к
л

а
д

а
ч

ів
-

м
ет

о
д

и
с
т
ів

 

викладачів 

вищої 

категорії 

викладачів 

I 

категорії 

викладачів 

II 

категорії 

сп
ец

іа
л

іс
т
ів

 

Майстри 

1 2020 67 5 25 13 10 10 2 

2 2021 66 4 27 19 9 8 2 

3 2022 55 4 22 16 7 4 2 

 

Розподіл викладачів за віком наведений у таблиці 7. 

      Таблиця 7  - Розподіл викладачів за віком 

№ 

з/п 
Рік 

Розподіл викладачів за віком 

до 30 

років 

30-40 

років 

40-50 

років 

50-60 

років 

за 60 

років 

середній 

вік 

(років) 

1 2020 5 8 20 10 15 52 

2 2021 5 9 21 16 15 52 

3 2022 2 8 15  12 5 49 
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Робота з підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу 

проводиться у таких напрямках: 

- навчання на факультеті підвищення кваліфікації в КВНЗ «Харківська 

академія неперервної освіти», МІПО НТУ «Харківський політехнічний інститут», 

Центрі післядипломної освіти Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна, та інших; 

 - участь у засіданнях обласних методичних об'єднань; 

 - методична робота. 

 Атестація викладачів ведеться у відповідності до Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 06.10.2010 року № 930, (зі змінами). У зв’язку з воєнним станом 

атестацію педагогічних працівників було перенесено на один рік, з збереженням за 

педагогічними працівниками відповідних категорій. 

  

6 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Для організації освітнього процесу коледж має чотири навчальні корпуси, в 

яких розташовані кабінети, лабораторії, виробничі майстерні, спортивні та актовий 

зали. Загальна площа навчальних приміщень складає 15852,3 м2, що в розрахунку 

на одного студента відповідає існуючим нормативам. Коледж має санітарний 

паспорт, оформлений в установленому порядку. 

 У коледжі функціонує 27 кабінетів та 25 лабораторій, що дозволяє проводити 

освітній процес відповідно до діючих навчальних планів і освітніх програм. 

 Коледж має актовий зал площею 176 м2 на 285 посадкових місць, 2 спортивні 

зали площею 181,3 м2 та 114,7 м2, які обладнані необхідним спортивним 

інвентарем. На території двору гуртожитку є спортивний майданчик. 

У весняно-осінній період використовується стадіон ПАТ 

«Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря». 

 Практична підготовка здійснюється в навчально-виробничих майстернях 

коледжу, до складу яких входять: електромонтажна, слюсарна, зварювальна та 

механічна майстерні. 

 Коледж має бібліотеку загальною площею 175,9 м2, в тому числі читальна 

зала – 70,1 м2, книгосховище – 52,7 м2. 

 Комп’ютерне забезпечення освітнього процесу складають: 

 - лабораторія інформатики (10 комп’ютерів типу Pentium-сумісні); 

 - лабораторія комп’ютерних систем та мереж (11 комп’ютерів типу Pentium-

сумісні); 

 - лабораторія інформаційних технологій (10 комп’ютерів типу Pentium-

сумісні); 
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 - лабораторія периферійних пристроїв EOM (10 комп’ютерів типу Pentium-

сумісні); 

 - лабораторія хімії (5 комп’ютерів типу Pentium-сумісні); 

 - лабораторія біології (7 комп’ютерів типу Pentium-сумісні); 

 - лабораторія обчислювальної техніки та програмування (6 комп’ютерів типу 

Pentium-сумісні); 

 - лабораторія «Обчислювальний центр» (9 комп’ютерів типу Pentium-

сумісні). 

 Комп’ютери в аудиторіях об’єднані в локальну мережу з доступом Internet. 

Крім цього, адміністративно-управлінський персонал та навчальна частина 

коледжу майже повністю забезпечені комп’ютерною технікою; в наявності 

принтери, сканери, факс, копіювальна та мультимедійна техніка. 

 Протягом 2022 року продовжувала вдосконалюватись навчально-

матеріальна база спеціальностей коледжу.  

У січні 2022 року ТОВ «ВП «МАРІО» Mario ME Ltd. Маріо презентували та 

змонтували два практично-інформаційних стенди для навчання студентів 

спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія. 

   
У лютому 2022 року було проведено перемовини з фірмою «Одеські 

системи».  
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Фірма «Одеські системи» є провідним підприємством, що виробляє засоби 

електроніки для ліфтового устаткування. Діяльність цієї фірми розповсюджується 

на всі регіони України. 

З метою модернізації навчально лабораторної бази коледжу та з подальшою 

перспективою відкриття на базі коледжу навчального центру з ліфтового 

устаткування було отримано станцію управління Ліфтом, що поповнила навчальну 

базу у каб. 334 Лабораторія електроустаткування підприємств  

У грудні 2022 року з метою підтримки та розвитку матеріально-технічної 

бази Харківського державного політехнічного коледжу та з метою подальшого 

використання в освітньому процесі при навчанні ТОВ "АЙ ТІ КОВОРКІН 

УКРАЇНА" передав коледжу обладнання (б/в) як безоплатну благодійну 

(гуманітарну) допомогу у натуральній формі на загальну суму 54 775,00 грн. 

(п’ятдесят чотири тисячі сімсот сімдесят п’ять  грн. 00 коп.) у вигляді семи 

персональних комп’ютерів з процесорами класу i5.        

   
 

Поповнення лабораторної бази спеціальностей здійснюється також за 

рахунок технічної творчості викладачів та студентів коледжу. Більшість 

лабораторних установок розроблено і виготовлено студентами коледжу, членами 

гуртків технічної творчості. 

 На розвиток та утримання матеріальної бази спрямовуються позабюджетні 

кошти та кошти які отримані як благодійна допомога. Вони використовуються на 

підтримання в робочому стані приміщень, обладнання; придбання необхідних 

меблів, комп’ютерної техніки, навчальної літератури. 

 У коледжі здійснюється контроль обліку і зберігання обладнання, приладів, 

інструментів, дорогоцінних металів. У кожному підрозділі (кабінеті, лабораторії, 

майстерні) ведеться спеціальний журнал обліку матеріальних цінностей, 

обладнання.  
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7 ВИХОВНА РОБОТА ТА РОЗВИТОК 

СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

 Сучасне виховання в Україні має забезпечувати залучення молоді до світової 

культури й загальнолюдських цінностей. За формами й методами воно спирається 

на народні традиції, кращі надбання національної та світової педагогіки. 

 Від того, яких фахівців готує навчальний заклад, сьогодні залежить потенціал 

нації. Саме тому освіта має стати одним із джерел підтримки нашої держави. Перед 

професійною освітою багато завдань, але найголовніше – виховувати гідних 

громадян, всебічно розвинених особистостей з широким світоглядом, високим 

рівнем інтелекту, здатних адаптуватися до вимог сучасного життя, 

висококваліфікованих фахівців, які могли б втілювати новітні перетворення у 

виробництво. 

 Виховна робота в коледжі здійснюється згідно з Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», положеннями Загальної 

декларації прав людини, Статуту ХДПК та інших чинних нормативно-правових 

актів у сфері виховання та освіти. Виховна робота в коледжі проводиться згідно з 

річним планом роботи, який складається з планів роботи відділень, циклових 

комісій, семінарів класних керівників, бібліотеки коледжу, гуртожитку, 

студентського самоврядування, планів спортивно-масової роботи тощо.  

Реалізація завдань виховної роботи передбачає пріоритетні напрями 

національно-патріотичного, морально-правового, художньо-естетичного, 

трудового, фізичного, екологічного та сімейно-родинного виховання. Робота 

директора і колективу коледжу орієнтована на підготовку фахівців, здатних 

забезпечити розвиток, збагачення, збереження національної культури і природного 

середовища. 

 У коледжі склалася певна система виховної роботи, що дає позитивні 

результати. Зокрема, студенти коледжу: 

 - беруть участь у предметних обласних олімпіадах з математики, української 

мови, екології, англійської мови; 

 - беруть участь у районних та обласних спортивних змаганнях серед 

студентів закладів вищої освіти Харківської області та м. Харкова, де займають 

призові місця з різних видів спорту; 

 - приймають участь у щорічних виставках народної творчості, де 

представляють різьблення по дереву, художні фотографії, предмети самостійного 

виробництва, за що отримують грамоти і подяки. 

На жаль, у зв’язку з запровадженням на всій території України воєнного 

стану, значну кількість заходів та урочистостей довелося скасувати. 

 У коледжі ведеться робота над формуванням культури мовного спілкування 

студентів: проводяться бесіди, конкурси знавців української мови тощо. 
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Розробляються заходи з попередження й профілактики правопорушень. Створено 

постійно діючу комісію з профілактики правопорушень, пияцтва та наркоманії, до 

якої входять досвідчені викладачі та члени органів студентського самоврядування. 

 Проводиться просвітницька робота серед студентів лікарями, 

представниками громадських організацій та правоохоронних органів. Проходять 

семінари-тренінги, виховні години зі впровадження комплексної програми 

формування навичок здорового способу життя у підлітків, випускаються стінні 

газети з агітацією боротьби зі шкідливими звичками. 

 У коледжі проводиться робота з розвитку студентського самоврядування. 

Напрацьована система взаємодії зі студентами. Серед студентів нового набору 

шляхом аналізу проводиться виявлення лідерів, з подальшими індивідуальними 

бесідами з ними. 

 Засідання студентського самоврядування проводиться два рази на місяць, 

засідання студентського клубу проводяться два рази на тиждень в онлайн-форматі.  

Члени студентського самоврядування залучають студентів до участі в 

гуртках, спортивних секціях та художній самодіяльності; надають суттєву 

допомогу класним керівникам, адміністрації коледжу, та формують у собі навички 

майбутнього організатора, керівника. 

 

8 ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Коледж утримується за рахунок місцевого бюджету та інших надходжень 

(плата за навчання, за проживання в гуртожитку; надходження від оренди 

приміщень, що не використовуються в освітньому процесі, благодійні внески). Всі 

видатки проводяться в межах затвердженого кошторису (Таблиця 8). 

 Фінансово-господарська діяльність коледжу здійснюється відповідно до 

постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, директивними 

документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, 

Державної казначейської служби України. 

 Оплата комунальних послуг здійснюється на підставі укладених договорів. 

Придбання предметів і матеріалів господарського призначення та оплата послуг 

здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду. 

 Оплата праці працівників коледжу здійснюється на підставі штатних 

розписів, тарифікаційних списків, наказів. 

  

 

 

 

 



20 
 

Таблиця 8 - Показники кошторису на 2022 рік 

Джерело отримання коштів 

Кошторис 

затверджений                  

на 2022рік 

Кошторис зі 

змінами 2022 

рік 

Надійшло 

коштів за 

звітний період 

(рік) 

Обласний бюджет 

в т.ч.по КЕКВ: 22 537 169,00 21 035 673,00 20 866 576,23 

КЕКВ 2111 12 438 338,00 11 309 132,00 11 309 132,00 

КЕКВ 2120 2 736 434,00 2 588 888,00 2 584 014,27 

КЕКВ 2210 253 000,00 31 625,00 30 590,95 

КЕКВ 2220       

КЕКВ 2230 217 726,00 217 726,00 149 739,00 

КЕКВ 2240 300 000,00 69 590,00 69 437,00 

КЕКВ 2250 7 700,00     

КЕКВ 2271 1 600 075,00 2 413 455,00 2 413 454,16 

КЕКВ 2272 68 931,00 36 031,00 32 954,85 

КЕКВ 2273 319 026,00 118 750,00 73 921,00 

КЕКВ 2274       

КЕКВ 2275 5 503,00 3 003,00 1 803,00 

КЕКВ 2282 30 000,00     

КЕКВ 2720 4 472 180,00 4 205 108,00 4 190 323,00 

КЕКВ 2730 88 256,00 42 365,00 11 207,00 

КЕКВ 2800       

Освітня субвенція, в тому 

числі по КЕКВ: 5 091 136,00 4 573 752,00 4 561 668,17 

КЕКВ 2111 4 173 062,00 3 748 976,00 3 743 072,77 

КЕКВ 2120 918 074,00 824 776,00 818 595,40 

ДОТАЦІЯ, в тому числі  

по КЕКВ: 

0,00 544 400,00 519 091,00 

КЕКВ 2111       

КЕКВ 2120       

КЕКВ 2230       

КЕКВ 2271   500 000,00 500 000,00 

КЕКВ 2273   44 400,00 19 091,00 

КЕКВ 2274       

 

У фонд оплати праці закладається матеріальна допомога на оздоровлення і 

щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам згідно статті 57 п. 1 Закону 

України «Про освіту». 

 Стипендія студентам виплачується своєчасно, заборгованість по виплаті 

стипендії відсутня. 

Впродовж 2022 року були проведені такі види робіт: 

- за участю працівників адміністративно-господарчої частини було 

проведено роботи по ремонту та відновленню елементів (вікна та дах) навчальних 

корпусів та гуртожитку, які були пошкоджені внаслідок бомбардування міста 

Харкова російськими загарбниками; 
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- триває ремонт в аудиторіях: частковий ремонт спортзалу, ремонт 

лабораторії електричних машин; 

- триває ремонт приміщення служби кадрового забезпечення; 

- проводиться поточний ремонт та заміна елементів систем водопостачання, 

водовідведення та теплопостачання; 

- у гуртожитку коледжу закінчено ремонт душової кімнати на 3 поверсі та 

триває ремонт душової кімнати на 1 поверсі. 

Навчальні кабінети, лабораторії, майстерні та інші приміщення 

паспортизовані, утримаються в належному стані, що відповідає в цілому санітарно-

технічним вимогам, нормам охорони праці і пожежної безпеки. 

Надходження позабюджетних коштів наведено в таблиці 9. 

    Таблиця 9 - Надходження позабюджетних коштів 

Надходження позабюджетних коштів, тис. грн. 

Роки 2020 2021 2022 

Площа приміщень, зданих в оренду, м2 105,6 105,6 105,6 

За оренду приміщень 14,0 14,0 3,0 

Кошти, отримані за комунальні послуги 47,3 11,6 5,5 

За підготовку фахівців 257,4 731,7 939,6 

За проживання в гуртожитку 268,0 347,1 108,5 

З інших джерел 126,5 317,7 77,8 

Всього отримано: 713,2 1422,1 54,8 

Використання позабюджетних коштів наведено в таблиці 10. 

    Таблиця 10 - Використання позабюджетних коштів 

Використання позабюджетних коштів, тис. грн. 

Роки 2020 2021 2022 

На заробітну плату 149,7 262,5 460,1 

Нарахування на заробітну плату 33,8 63,2 100,3 

Інше (послуги) 39,0 81,0 24,9 

Інші поточні витрати 31,9 56,1 15,1 

Послуги зв’язку та Internet 23,2 4,7 2,4 

Відрядження 0,7 - 0 

Комунальні послуги (в т. ч. разом): 

Теплопостачання 

Водопостачання 

Електроенергія 

Газ 

118,3 

90,0 

10,0 

13,9 

4,4 

322,4 

240,6 

23,0 

51,4 

7,4 

254,6 

217,3 

12,3 

23,6 

1,5 

Вивіз ТПВ 2,5 4,3 0,5 

Придбання матеріалів (в т. ч. разом): 

Металопластикові вікна 

153,4 

- 

689,3 

430,0 

26,5 

- 

Всього витрачено: 552,5 1483,5 884,4 
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9 РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 

 Освітня і виховна діяльність коледжу забезпечується певною соціально-

побутовою базою. Коледж має гуртожиток на 200 місць, його загальна площа 

складає 2378,8 м2. Всі іногородні студенти, які мають бажання, забезпечуються 

місцями у гуртожитку. Стан гуртожитку в цілому відповідає санітарно-технічним 

нормам. Кімнати обладнані необхідним інвентарем. У кімнатах мешкають по 1-2 

студента. Є кімната відпочинку і культурно-масової роботи, камера схову речей, 

душова, побутова кімната, кімната для приготування їжі, інші санітарно-побутові 

приміщення. 

 У коледжі є медичний пункт, забезпечений м’яким та твердим інвентарем, де 

постійно працює сестра медична. У гуртожитку коледжу є ізолятор, площею 76,6 

м2 на 16 місць. Усі студенти перебувають на медичному обліку , щорічно, а також 

при поселенні до гуртожитку проходять медичні огляди. Здійснюється контроль за 

проходженням медичних оглядів співробітниками коледжу. 

 У навчальному корпусі працює буфет із необхідним кухонним обладнанням. 

 Коледж повністю виконує зобов’язання стосовно студентів із числа дітей-

сиріт: їм щорічно надається матеріальна допомога зі стипендіального фонду, 

виплачується грошова допомога на поповнення предметів гардеробу та текстильної 

білизни, для придбання навчальної літератури, та надається грошова компенсація 

по закінченню коледжу на придбання одягу, взуття та м’якого інвентарю, а також 

призначається грошова компенсація в рахунок пільгового харчування. У 2022 році 

на це було витрачено 162,1 тис. грн. 

 Студенти з числа дітей-сиріт, крім академічної стипендії, отримують 

соціальну стипендію. 

 За особливі успіхи у навчанні студентам призначається академічна стипендія 

у підвищеному розмірі. 

 У коледжі проводиться певна робота з питань охорони праці і безпеки 

життєдіяльності. Відповідальним за цю роботу призначений інженер з охорони 

праці. 

 Розроблено план заходів по вдосконаленню системи роботи з охорони праці 

в коледжі, призначені відповідальні працівники коледжу за протипожежну безпеку, 

за надійну та безпечну експлуатацію споруд і приміщень, за надійну та безпечну 

експлуатацію устаткування. 

 Відповідальними по коледжу за безпечну та надійну експлуатацію споруд, 

інженерних мереж та протипожежної безпеки призначені заступник директора з 

адміністративно-господарської роботи та провідний інженер з охорони праці. 

 Здійснюється систематичний контроль за дотриманням техніки безпеки, 

пожежної безпеки, при проведенні лабораторних і практичних робіт. В усіх 
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лабораторіях заведено журнали контролю та оформлені стенди з техніки безпеки. 

Кабінет БЖД та охорони праці оформлений згідно з вимогами освітнього процесу. 

 При прийомі на роботу з усіма співробітниками коледжу проводиться 

інструктаж з питань охорони праці згідно нормативних документів. 

 Всі працівники, пов’язані з роботою в лабораторіях, кабінетах і майстернях, 

пройшли навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності відповідно до 

Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою. 

 Суми державних соціальних виплат у 2022 році склали: 

 - за 5 днів непрацездатності з фонду заробітної плати – 41,944 тис. грн.; 

 - допомога у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності з фонду 

соціального страхування – 59,339 тис. грн; 

 - по вагітності та пологам – 4,1 тис.грн. 

- згідно ст.57: матеріальна допомога на оздоровлення – 419506,03 грн., 

щорічна грошова винагорода  - 211096,60 грн. 

- згідно колективного договору матеріальна допомога – 175653,20 грн. 

 

10 ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ 

 

 Рівень підготовки студентів, випускників, відображено в висновках про 

підсумки роботи Екзаменаційних комісій.  

 Результати щорічних Державних підсумкових атестацій випускників 

наведені в таблиці 11. 

Таблиця 11 - Результати щорічних Державних підсумкових  

атестацій випускників 

№ 

з/п 
Рік 

Допущено до 

Державної 

підсумкової 

атестації 

Отримали 

оцінки 

«4» і «5» 

Якісна 

успішність, 

% 

Отримали 

дипломи з 

відзнакою 

% 

дипломів 

з 

відзнакою 

1 2020 152 142 93,4 24 15,8 

2 2021 114 105 92,1 17 14,9 

3 2022 135 129 95,6 17 12,6 

 

 На підставі відгуків голів Екзаменаційних комісій, якими призначаються 

провідні фахівці з виробництва за спеціальностями, можна зробити висновок про 

відповідність підготовки випускників рівню державних вимог щодо підготовки 

фахівців у сфері фахової передвищої освіти з усіх спеціальностей. 
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 Випускники коледжу в основному працюють на базових підприємствах. 

Відгуки свідчать, що випускники зарекомендували себе добре, мають достатній 

рівень теоретичних знань та практичних навичок, кваліфіковано вирішують 

виробничі та організаційні питання, підвищують свій рівень, продовжуючи 

навчання у закладах вищої освіти III-IV рівнів акредитації. 

 Основними замовниками підготовки фахівців з усіх спеціальностей 

являються наступні підприємства: 

1. ТОВ «Харківське спеціалізоване управління №403 «Південелектромонтаж» 

2. АТ «Українські енергетичні машини» 

3. ТОВ «СОВПРОМПРОЕКТ» 

4. АТ «Укрзалізниця», Відокремлений підрозділ «Сумська дистанція 

електропостачання 

5. АТ «Полтавський завод медичного скла» 

6. ТОВ «Український м’ясокомбінат» 

7. ТОВ «КІТЕКСПРЕС» 

8. АТ «Харківобленерго» 

9. Приватне аграрно – орендне підприємство «Промінь» 

10. ТОВ «Артемівський спиртовий завод» 

11. ТОВ «БЕЛКОМ» 

12. ТОВ «Жилсервіс» 

13. КП «Харківспецбуд» 

14. КЗ «Мереф’янський медичний ліцей» 

15. ТОВ «РАСТР», м. Харків 

16. ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» 

17. Філія – Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» 

18. ТОВ «Науково – виробниче підприємство «МОНОЛІТЕНЕРГО» 

19. НТУ «ХПІ» 

20. ПАТ «Новоселівський гірничо – збагачувальний комбінат»  

21. ТОВ «Науково – виробниче підприємство «МОНОЛІТ ЕНЕРГО» 

22. Богодухівська районна державна адміністрація 

23. ТОВ «Хартехнотрейд» 

24. Комунальний заклад «Ліцей №2» Долинської міської ради 

25. Громадська спілка  «Харківський кластер інформаційних технологій» 

26. ТОВ НВП «КІАТОНГРУП» 

27. КП «Шляхрембуд» 

28. ТОВ «АСТА МОБІ» 

29. ТОВ «ВЕСТА» 

30. Макарівський ліцей №2 Макарівської селищної ради Бучанського району 

31. ВСП «Технологічний фаховий коледж Дніпровського державного 

технічного університет 
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32. ТОВ «Братениця» 

33. ТОВ «Красноградська овочева фабрика» 

34. Служба у справах дітей та сім’ї  Пісочинської селищної ради 

35. Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 

36. ТОВ «КРАТЕР» 

37. Люботинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Люботинської міської 

ради 

38. ТОВ «ЛІТА» 

39. VILNIAUS TECHNOLOGIJU IR INZINERIJOS MOKYMO CENTRAS, 

Литва, Вільнюс 

40. Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю 

Сумської обласної державної адміністрації 

41. Виробничий підрозділ «Харківське відділення «Головний інформаційно – 

обчислювальний центр» АТ «Українська залізниця» 

42. Janichen Versorgunstechnik GmbH, Німеччина, Берлін 

43. AMT Alex Maas Tiefbauunternehmung GmbH&Co, KG, Німеччина, Мерс 

44. Scherkl GmbH, Німеччина, Мерс 

45. SEEIF Ceramic a.s., Чехія, Острава - Вітковіце 

46. АТ «Харківгаз» 

47. ТОВ «Хладтеплопрогрес» 

48. ТОВ «ТАВЕК», м. Харків 

49. ПрАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка» 
 

Ці підприємства відповідають профілю підготовки фахівців з усіх 

спеціальностей, мають високий рівень техніки і технологій, організації та культури 

праці, мають багаторічні навчально-виробничі зв’язки з коледжем. 

 

Моє бачення подальшого розвитку коледжу полягає в наступному: 

 

 1. Відбудова матеріально-технічної бази коледжу після закінчення воєнного 

стану та Перемоги України; 

2. Забезпечення формування якісного контингенту студентів у нових 

демографічних умовах за рахунок використання нетрадиційних форм 

профорієнтаційної роботи; 

 3. Необхідність зосередження зусиль педагогічного колективу на 

впровадженні новітніх технологій навчання та форм організації освітнього 

процесу. 

 4. Модернізація комп’ютерної техніки, програмного забезпечення; створення 

умов для самостійної роботи студентів, індивідуалізації навчання, розвитку 

електронних бібліотек. 
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 5. Подальший розвиток соціального партнерства з промисловими 

підприємствами з питань визначення змісту освіти, удосконалення матеріально-

технічної бази коледжу, організації виробничих практик студентів та забезпечення 

працевлаштування випускників. 

 6. Вдосконалення системи ефективного управління освітнім процесом, 

широкого залучення органів студентського самоврядування до управління 

коледжем, підвищення ролі студентського самоврядування в коледжі, підвищення 

якості освітнього процесу. 

 7. Поліпшення матеріально-технічного забезпечення коледжу та створення 

більш якісних соціально-побутових умов для студентів, для організації занять 

спортом та дозвілля. 

 8. За рахунок вільних площ відкрити підготовку фахових молодших 

бакалаврів за новими освітніми програмами: 

 - Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного 

господарства; 

 - Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і 

вентиляції. 

 9. Подальший розвиток, за наявності фінансування, системи пожежної 

безпеки у коледжі а саме: 

 - Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення у всіх навчальних 

корпусах та гуртожитку; 

 - Монтаж системи блискавкозахисту навчальних корпусів; 

 10. Подальший розвиток співробітництва у тому числі і міжнародного з 

підприємствами з метою модернізації та оновлення матеріально-технічного 

забезпечення освітнього процесу з урахуванням вимог сучасних технологій 

виробництва. 

 

13 січня 2023 року 

 

 

 

 

 

 

Директор Харківського      Володимир ВЕЛИЧКО 

 державного політехнічного 

     коледжу 
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